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هیمن سپهری  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

یـه  تـو الهیجـان درس می خونـد، پیگیـر وضعیـت  کـه  تمـام سـال هایی 
کـه مشـکل شـنوایی داشـت و همیـن  بـرادر همکالسـی ش  بـود.  جـوون 
باعـث شـده بـود نتونـه حـرف زدن رو هـم بـه خوبـی یـاد بگیـره. تـو کارهای 
یادی مهارت داشت، اما معلولیتش باعث شده بود؛ جایی بهش  فنی ز
کار نـدن. خونه نشـین و افسـرده شـده بـود. داشـت ایـن در و اون در مـی زد 
کنـه. بره جایـی که فکر می کرد به وضعیتش توجه بیشـتری  کـه مهاجـرت 

می کنن.
بـرادر دوسـتش تونسـت بـا هـزار و یـک بدبختـی خـودش رو برسـونه بـه یـه 
کشور خارجی و هیمن سپهری موند و یه چرای بزرگ! یاد تموم آدم هایی 
کـه می شناخت شـون و معلولیـت جسـمی داشـتن و عقـب افتـاده  افتـاد 

که چرا؟! بودن از بقیه و سوال این بود 
کـرد و آخرش به این نتیجه رسـید که بایـد این چرا رو  یـه مـدت بهـش فکـر 

از مسئول هاش بپرسه.
که می گفت : تو دل هر مستندی یه چرای بزرگه. خب، یکی بود 
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وهای  ز وایت آر »عادل«، ر
برباد رفته

مستند »عادل« ساخته هیمن سپهری، روايت جوان معلولى است كه به خاطر يک اشتباه، 
تـوان حركتـى خـود را از دسـت داده و حـاال مى خواهـد مثـل ديگـران بـه زندگى خـود ادامه 
بدهد. به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، هیمن سپهری كارگردان مستند 
كوتاه »عادل« در مورد تولید اين مستند گفت: »عادل« مستندی از زندگى پسری است كه 
مادرش در دوران بارداری مى خواسته او را سقط كند، اما آمپولى كه تزریق مى كند اشتباه 
بوده و بچه زنده مى ماند؛ اما مشکالتى برای عادل به وجود مى آيد كه زندگى و آينده او 

را تحت تاثیر قرار مى دهد. 

هیمن سپهری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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تقریبـا  تولـد،  بـدو  در  عـادل 
معلولیت صد در صدی داشته 
و تقریبا قادر به هیچ حرکتی نبوده است. 
طبـق توضیحـات خانـواده، فیزیوتراپـی 
و فراینـد درمـان طوالنـی بـرای عـادل طـی 
شـده اسـت و در نهایـت او توانسـته روی 
ویلچـر بنشـیند. در حادثـه ای هـم کـه در 
سیزده سالگی برایش پیش می آید، فک 
عادل آسیب می بیند و قدرت تکلمش 

را از دست می دهد. 
پزشکان به او گفته اند که ممکن است 
روزی با طی کردن فرایند فیزیوتراپی بتواند 
با عصا قادر به راه رفتن شود، اما خب این 
کار هزینـه زیـادی دارد کـه خانـواده او قادر 
به پرداخت این هزینه نیسـتند. اگر تا دو 
یا سـه سـال دیگر این هزینه تامین نشـود 
و عـادل تحـت درمـان قـرار نگیـرد دیگـر 
امیـدی بـه درمانـش نخواهد بود. گـروه ما 
به دنبال تامین هزینه درمان عادل است.

جوانـی  عـادل  کـرد:  اضافـه  سـپهری 
اسـت کـه ماننـد جوانـان دیگـر آرزوهایـی 
دارد و آینـده ای بـرای خـود تصـور می کنـد 
کـه خـودش هـم می دانـد نمی توانـد بـه آن 
برسـد و ایـن بـه خاطـر اشـتباه پرسـتاری 
کـه آمپـول اشـتباه بـه مـادر عـادل  اسـت 
تزریق کرده است و به جای سقط جنین 
باعث معلولیت شدید کودکی شده که 
سـوژه مسـتند ما اسـت. مسـتند »عادل« 
برشـی اسـت از زندگـی جوانـی اسـت کـه 
حـاال خـود را در آسـتانه معلولیـت ابـدی 

می بیند و نیاز شدید به درمان دارد.
کارگردانـی  کوتـاه »عـادل« بـه  مسـتند 
هیمـن سـپهری تولیـد شـده اسـت و بـا 
پذیرفتـه شـدن در فصـل سـوم جشـنواره 
تلویزیونی مسـتند در تاریخ هفدهم آبان 
مـاه سـاعت 20 در قالـب برنامه جشـنواره 
مسـتند روی آنتن شبکه مستند خواهد 

رفت.
پوستر  فیلم مستند

»عادل«
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بـرای  توضیـح  یـک  ابتـدا 
تفاوت های ترحم و خشونت:

نشـان دادِن بـی چـون و چـرای یـک امـر 
توسـط  آن  بازخـورد  اولیـن  کـه  احساسـی 
مخاطـب، ایجاد حالتی دلسـوزانه باشـد، 
اثر را وارد گرداِب ترحم انگیز شدن می کند. 
ترحـم، سـم مهلـک آثـاری از ایـن دسـت 
است که در آثار داستانی سینما با اطالق 
گونه ی ملودرام به اثر، ُمهِر احساسی گری را 
بر اثر می چسـباند. گرچه امروزه این عنوان 
در آثار نمایشی همچون دوره های پیشین 

بـا موضـع منفـی مواجـه نمی شـود و برخـی 
از نویسـندگان مشـهور دنیـا آثـار درخشـانی 
بـا افتخـار آن را ملـودرام  کرده انـد و  تولیـد 
می نامنـد، امـا بیـان حالتـی احساسـی که 
گرفتـِن احساسـاِت رقیـق  صرفـًا بـه بـازی 
مخاطبـی خـاص باشـد باقـی جنبه هـای 
هنـری اثـر را بـه حاشـیه می بـرد. امـا ترحـم 
می توانـد بـا تمهیداتی قابلیت های پنهان 
داشـته باشـد و وجوه هنری را نمایان کند. 
درماندگـی  و  ناتوانـی  ضعـف،  نمایـِش 
داشـته  جسـمی  وجـه  کـه  انسـان  یـک 

سالنه سالنه تا اتاق عمل!
تحلیلی بر مستند »عادل« ساخته هیمن سپهری

نویسنده: رحیم ناظریان
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باشـد، می توانـد بـا کمی زیرکـی به نمایش 
ناامیـدی، اسـتیصال و نهایتا امـری روحی 
و روانـی مبـدل شـود. بخش جسـمی آنچه 
گفتیـم، ترحـم برانگیـز اسـت و بخـش دوم 

خشونت بار.   
برانگیـز  ترحـم  »عـادل«  فیلـم  موضـوع 
اسـت. یک جوان به نام عادل قبل از تولد 
بـه دلیـل تزریق آمپول توسـط مـادرش برای 
سقط، فلج به دنیا می آید. موضوع، عریان 
است. خشونتی تصویری و کالمی در خود 
دارد کـه بـا نشـان دادِن بی رحمانـه ناتوانـی 
یـک جـوان فلـج و البتـه رنـج مـادر پیـرش 
ایـن خشـونت دو چنـدان  پرسـتاری،  در 
می شـود. یـک جـواِن معلول با مـادر پیرش 
کـه بـه سـختی در فقـر روزگار می گذراننـد و 
بابت بی پولی، اندک امیدش برای ذره ای 
بهبـودی، بـه دلیـل بـه تأخیـر افتـادن عمـل 

جراحی اش در حال نابودی است. 
کـه هزینـه درمـان او آن قـدر  تلخ تـر ایـن 
یـا  کـرد خّیـران و  کـه بتـوان قبـول  نیسـت 
دولت، با عدِم مسـاعدت مالی، درمانش 
را بـه تأخیـر انداختند. اما در فیلـم »عادل« 
سویه ای خشونت آمیز وجود دارد که ترحم 
را به حاشیه می برد. در بیشتر آثاری از این 
دست که نمونه های زیادی نیز شبیه به آن 

وجـود دارد، اثـر هنری، انسـانی معلـول را به 
تصویر می کشد اما تنها به معلولیت یا کار 

کید ندارد.  خارق العاده او تأ
معلولـی  دربـاره  فیلمـی  مثـال  طـور  بـه 
کـه نقـاش ماهـری اسـت و آثـارش را بـا پـا 
کیـد روی همیـن موضـوع  می کشـد؛ اگـر تأ
نقطـه  انگیـزی،  ترحـم  همچنـان  باشـد، 
برجسـته اثـر اسـت و حـاال بایـد دیـد از نظـر 
فـرم، ایـن موضـوع چگونـه اجـرا می شـود تـا 
بـر ارزش و اعتبـار آن صحـه  بتـوان  بلکـه 

گذاشت. 
آن نکتـه ای کـه چنیـن آثـاری را متمایـز 
از آثار مشابه می کند، توجه به شخصیت 
معلول و یا در سایه نگاه داشتن معلولیت 
و توجه به آن ویژگی است که مخاطب را از 
احساسی گری برهاند و با سوژه ای جدی و 
انتقادآمیز روبه رو شود. ایجاد سؤال در ذهن 
کشـیدن او راهـی  مخاطـب و بـه چالـش 
اسـت بـرای فـرار از ترحـم بـه چنیـن سـوژه 
هایی. یک مثال: محمد شیروانی در فیلم 
»پرزیدنـت میـر قنبـر« مـردی معلـول را وارد 
جریـان فیلـم می کنـد. او به عنواِن دوسـت 
و همراِه شخصیت اصلی فیلم یعنی میر 
قنبر، در فیلم حضور دارند، اما شیروانی با 
تمهیداتی به وجود او شخصیت می دهد. 

نمایِش ضعف، 
ناتوانی و درماندگی

که وجه  یک انسان 
جسمی داشته 

باشد، می تواند 
با کمی زیرکی به 

نمایش
ناامیدی، استیصال 
و نهایتا امری روحی
و روانی مبدل شود.
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عقاید، شکل گفتار، نوع برخورد و رفتاِر این 
گاه  مرد معلول به گونه ای است که ناخودآ
معلولیت او از دیدرس خارج و به همراه آن 
عنصر ترحم و احساسـی گری نسـبت به او 
نیز فراموش می شود. به هیچ عنوان به مرد 
معلـول در فیلـم شـیروانی کـه دارای رنـدی 
و زیرکـی خاصـی در برخورد و رفتار اسـت، 
نمی توان ترحم کرد، بلکه تنها نوِع برخورد، 
احتـرام اسـت. مـا بـه عنوان مخاطب بـه او 
احترام می گذاریم که شخصیتی مستقل 
دارد، خواه انسانی بد باشد یا خوب! منفی 

یا مثبت.
ترحـم  ورطـه  از  را  »عـادل«  فیلـم  آنچـه 
نجـات داده، اضافـه نمـودن همیـن وجـه 
جانبـی به شـخصیت محـوری آن اسـت. 
مـادر و پسـر هـر دو بـدون تـرس از تقبیـح، 
بـا  کالمشـان  و  می گوینـد  را  حقیقـت 
روابـط  اسـت.  همـراه  عجیـب  خشـونتی 

بایـد  کـه  اقوامشـان  اسـت.  خشـونت آمیز 
ترحـم کننـد ایـن حـس را ندارنـد. مسـؤالن 
دولتـی و پزشـک ها ایـن حـس را ندارند که 
)نمی گوییـم  بسـوزد.  عـادل  بـرای  دلشـان 
وظیفـه، بلکـه آنچه فیلم نشـان می دهد.( 
فیلـم بـه شـرح ماجـرای تزریـق مـادری در 
دوران بـارداری بـرای سـقط و آسـیبی که به 
بچه اش وارد می کند، می پردازد. خشونت 

در روایت!
 یـا در جایـی، مـادر بـه نقـل از یـک دکتـر 
می گوید: »این بچه هم بگی می میره، نه! 
این بچه سـی سـال چهل سـال سنش هم 

باشه، نمی میره.«
ایـن هـم خشـونتی کالمـی اسـت. مـادر 
بـی مهابـا میـزان زنـده بـودِن فرزنـدش را زیـر 
سـؤال مـی بـرد و کلماتـش گرچـه معنایـی 
احساسـی دارنـد و البتـه محتوایـی دیگـر 
از  کلمـات  همچنـان  امـا  می رسـانند،  را 
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خشونتی عریان بهره می برند.
 در جایی دیگر خود پسـر معلول روایتی 

را شرح می دهد:
)عادل: از بچگی تا سیزده سالگی یک 
درد را تحمـل می کـردم، اونـم درد ناتوانیـم 
بـود، یـک روز وقتـی کـه مـادرم منـو مـی بـرد 
خونـه، منـو انداخـت. فّکـم جا به جا شـد، 
منـو بـردن بیمارسـتان بـه خاطر فکـم، دکتر 

گفت هزینه فکت خیلی باالست.(
کوتـاه  خشـونت انـگار در ایـن مسـتنِد 
گلچیـن شـده اسـت و بـه همـان میـزان که 
این عنصر پررنگ می شود از بار احساسی 
و ترحم انگیز فیلم کاسته می گردد. روایت 
بـر  ضربـه ای  دوم  بـرای  بـرای  کـه  مـادری 
پسـرش وارد می کنـد. بـار اول بابـت تزریـق 
برای سقط و بار دوم در اتفاقی غیرعمدی 
از  دیگـر  بخـش  شـدِن  معلـول  مسـبب 

اعضای بدن او می شود.
در اوج شـرح ایـن خشـونت، فیلم سـاز 
روایـت تلـخ دیگـری از عادل را با جانمایی 
در بخش های پایانی نشان می دهد. عادل 
می گوید: »وقتی به ما توجه نمی کنن ما هم 
خسـته شـدیم. من هم خسـته شـدم و زدم 
دسـت به خودکشـی!« این در حالی است 
که مادر نیز به راحتی طلب مرگ خودش را 

می کنـد و از خـدا می خواهـد به زندگی اش 
پایـان دهـد. یـا عـادل در بخـش دیگـری از 
کـه  می کنـد  را  روزی  تصـور  حرف هایـش 

مادرش بمیرد! 
این مسـتند کوتاه با این بیاِن شـفاف از 
مـرگ و خشـونت، فراتـر از یـک معرفی نامـه 
از یـک جـوان معلـول ظاهـر می شـود. فیلـم 
قـرارداد خـود را می بنـدد و  ابتـدا  از همـان 
می گویـد کـه نیازی به ترحم نـدارد و بحث 
اصلی، فرصت اندک جوانی معلول است 
کـه بـه دلیـل فقـر، لحظـه بـه لحظـه عمـل 
جراحـی اش بـه تأخیـر می افتـد و احتمـال 
بهبـودی اش در نهایـت بـه صفـر می رسـد. 
کالم و  خشـونت در تصویـر، خشـونت در 
خشـونت در بیـان حسـی مادرانـه، فـرار از 
ترحـم برانگیختن اسـت، بـا عریان سـازِی 
شـقاوت و واقعیت تلخ! اینها در کنار هم 
ویژگـی راسـت نمایی مسـتند را کـه اغلِب 
ناشـیانه ای  بازسـازی  بـا  صحنه هایـش 
می کنـد.  توجیـه  اسـت،  همـراه  وقایـع  از 
و  بصـری  ویژگـی  دادن  بـرای  مستندسـاز 
جذابیت به روایتش برخی از معمولی ترین 
صحنه هـا را بـا ابداعاتـی سـاده بازسـازی 
می کند که برخی دارای تأثیر و برخی بدون 

توجیه است. 

مستندساز برای 
گی  دادن ویژ

بصری و جذابیت 
به روایتش برخی 

از معمولی ترین 
صحنه ها را با 

ابداعاتی ساده 
بازسازی می کند که 
برخی دارای تأثیر و 

برخی بدون توجیه 
است. 
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مهدی حیدری  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

کنـش  وا مـورد  در  دارن  جالبـی  داسـتان های  مستندسـازها  همـه 
نداشـته ان  دوسـت  رو  فیلمشـون  کـه  گرهایی  تماشـا گرهاشـون.  تماشا
کـرده ان،  گریـه  فیلمشـون  بـا  کـه  گرهایی  تماشـا شـده ان.  عصبانـی  و 
کلـی بـه فیلمشـون نقـد دارن و می خـوان سـاعت ها بـا  کـه  گرهایی  تماشـا

کنن. فیلم ساز صحبت 
داستان مهدی حیدری هم از اون داستان های شنیدنیه... .

یـه روز بـه همـراه روحانـی جوونـی که در موردش مسـتند سـاخته، دعوتش 
می کنـن بـه قـم. بـه دفتـر آیـت اهلل جـوادی آملـی. اونجـا مهـدی حیـدری یه 

جمله میگه:
ـ مـن ایـن فیلـم رو بـرای دفـاع از روحانیـت نسـاختم، بـرای دفـاع از همـه 

انسانیت ساختم. 
و یه جواب می شنوه : 

ـ هدف روحانیت هم همین دفاع از انسانیته. 
بـا  برخـورد  از  قشـنگ تری  خاطره هـای  مستندسـازها  بعضـی  خـب 

گرهای بزرگتری دارن... . گراشون دارن. بعضی ها تماشا تماشا
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وایت انسانیت در  ر
وحانیت لباس ر

مهدی حیدری در مسـتند »ده، چهار و نیم، سـه و نیم« داسـتان روحانى جوانى را روايت 
مى كند كه داوطلبانه، كلیه خود را به كودكى كه كلیه هايش را ازدست داده، اهدا مى كند.

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، مهدی حیدری كارگردان مستند »ده، 
چهار و نیم، سه و نیم« در باره تولید اين مستند گفت: موضوع مستند »ده، چهار و نیم، 
سه و نیم« زمانى به ذهن من رسید كه يکى از دوستانم مرا در جريان اهدای كلیه توسط 
يک روحانى به يک كودک قرار داد. با اين روحانى تماس گرفتیم و به ديدن ايشان رفتیم 

و ايشان قبول كردند كه اين فیلم ساخته شود.

مهدی حیدری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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تقریبـا سـه مـاه طـول کشـید کـه 
ایـن فیلـم سـاخته شـود. چـون 
سـوژه مسـتند ما یـک روحانی جـوان بود، 
همـه فکـر مـی کردنـد مـا ایشـان را بازیچه 
کردیم تا بتوانیم فیلممان را بسازیم. خب 
طبیعتا در این فضایی که به وجود آمده 
بود کار کردن بسیار سخت بود؛ تا این که 
باالخره با همکاری پزشک پرونده به اتاق 
عمـل رفتیـم و از عمـل پیونـد کلیـه فیلـم 

تهیه کردیم.
حیدری اضافه کرد: سجاد، پسری که 
کلیه را دریافت کرد، هشت سال داشت 
و چهار سال بود که کلیه هایش را کامال از 
دسـت داده بـود و درگیـر دیالیـز شـده بود و 
اگـر در عـرض یـک یـا دو ماه دیگر کلیه به 
سجاد نمی رسید کبد خود را نیز از دست 
قصـه  جـوان  روحانـی  کمیـل،  داد.  مـی 
هـم بـا دیـدن شـرایط سـجاد، تحـت تاثیر 
قـرار می گیـرد کـه بـرای ایـن کـودک کاری 
انجام بدهد و وقتی می فهمد که می تواند 
کلیه اش را به سجاد اهدا کند داوطلبانه 

حاضر به این کار می شود.
کارگردان مستند »ده، چهار و نیم، سه 
و نیم« در باره حواشی این فیلم گفت: تیم 
ما و حتی خود کمیل، خیلی مورد تهمت 

واقع شد؛ حتی صحنه ای در فیلم هست 
که فردی در بیمارستان، کمیل را مالمت 
می کنـد کـه تـو بـرای ریـا ایـن کار را انجـام 
می دهـی. خیلـی ها به کمیل گفتند که 
تو با فروش کلیه، آبروی لباس روحانیت را 
برده ای و چندین مورد دیگر که هم باعث 
کمیـل را  اذیـت شـدن تیـم مـا شـد و هـم 
خیلی اذیت کرد. ولی در نهایت، کمیل 
کلیه خود را به صورت رایگان و داوطلبانه 
به سجاد اهدا کرد و ما توانستیم این فیلم 

را بسازیم.
گفتنـد »ده، چهـار و  وی افـزود: وقتـی 
نیم ، سه و نیم« اتاق عمل از خوشحالی 
منفجر شد. »ده، چهار و نیم، سه و نیم« 
به این معنا بود که کلیه کمیل، مناسب 
سجاد بود و عمل، موفقیت آمیز به پایان 
رسیده بود و من که مدت ها نمی دانستم 

نام فیلم را چه بگذارم به این نام رسیدم.
مسـتند »ده، چهـار و نیـم، سـه و نیـم« 
به کارگردانی مهدی حیدری تولید شده 
اسـت و بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل سـوم 
تاریـخ  در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره 
هفدهم آبان ماه در قالب برنامه جشنواره 
مسـتند روی آنتن شبکه مستند خواهد 

رفت.
پوستر  فیلم مستند

»ده، چهار و نیم، سه و نیم«
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دوربیـن  روبـه روی  چیـزی  چـه 
وثبـت  می دهـد  ُرخ  مسـتند 
می شود و در مقابل، چه چیزی می توانسته 
سـینمای  اگـر  نمی دهـد؟  امـا  بدهـد  رخ 
بنابرایـن  باشـد،  واقـع  امـِر  ثبـت  مسـتند، 
یـک  وقـوع  لحظـه ی  در  دوربیـن  حضـور 
انـکار  قابـل  غیـر  اهمیتـی  دارای  رویـداد، 
اسـت. دوربیـن می بینـد، ثبـت می کنـد و 
اینجاسـت کـه مـا در خـالل جذابیت یک 
رویـداد، ممکـن اسـت حضـور فیلم سـاز و 
کنیـم. امـا سـؤال  یـا تصویربـردار را فرامـوش 

اینجاست، دوربین تا چه میزان می تواند امِر 
واقـع شـده را ثبـت کند؟ تصورش را بکنیم 
ُپلـی باسـتانی بـه دلیـل سـیلی خروشـان در 
حـال نابودی اسـت، دوربیـن حی و حاضر 
بـه ثبـت ماجـرا می پـردازد و اگـر دوربیـن بـه 
موقع خود را نرساند، به کلی آنچه قرار است 
مقابل عدسی روی دهد، از دست خواهد 
کنـار  رفـت. دوربیـِن مسـتند بـه حضـور در 
امـر واقـع می اندیشـد و البتـه در شـکلی از 
مستند، باید این دوربیِن همیشه حاضر، به 
گونه ای رفتار کند که دیده نشود و یا به زبان 

داستان پیچیده ی یک ایثار
تحلیلی بر مستند »ده، چهار و نیم، سه و نیم«

نویسنده: رحیم ناظریان
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دیگر به چشم نیاید و حس نشود. 
حال تصور کنید عالوه بر ثبت یک پِل 
در حـاِل ویـران شـدن، دوربیـن می خواهـد 
تـالش امدادگرانـی را نیـز ثبـت کنـد که با به 
خطـر انداختـِن جـان خود با ماشـین هایی 
مکانیکـی، در حـال پاک سـازِی دهانـه پل 
از خـار و خاشـاک هسـتند و می خواهنـد 
بـا ایـن کار، راِه خـروج سـیل از دهانـه پـل را 
بازتر کنند. دوربین اینجا در کابین یکی از 
ایـن خودروهـا در کنـار امدادگری ایسـتاده، 
هم سیل را می بیند و هم اعمال و رفتار آن 
شـخص را. سـیل، دوربین را نمی شناسـد 
در  تأثیـری  دوربیـن،  نبـودن  یـا  بـودن  و 
چگونگـِی رویـداد نـدارد. سـیل بـه همـان 
شکل مشخص و طبیعی رفتار می کند اما 
امدادگـر ممکـن اسـت تحـت تأثیـر حضـور 
همیشـگی  امدادگـر  آن  سـینما،  دوربیـِن 
نباشـد. بنابرایـن ثبـت امـر واقـع بـه دو چیـز 
بسـتگی دارد، یکـی دوربیـِن حـی و حاضـر 
که زیرکی و اقبال می خواهد و دیگری ثبت 
واقعی ترین حاالِت ممکن در جهت اصل 
بازنمایی و تأثیرگذارِی مسـتند. پارادوکِس 
ِم دوربیـن بـه عنـواِن 

ّ
حضـور بـه جـا و مسـل

دیـده  و  مانـدن  پنهـان  و  متعـارف  شـاهِد 
نشـدنش، شـاید در آثـار تولیـدی سـینمای 

مسـتند بـه چشـم نیایـد امـا بـه شـدت در 
ارزش گـذاری، قـدرت و جذابیـت اثـر تأثیـر 
دارد.در مسـتند »ده، چهـار و نیـم، سـه و 
نیـم« دوربیـن حضـوری مشـاهده گر، حـی 
و حاضـر، زیـرک و بی طـرف دارد. دوربیـن 
حاضر است تا بی هیچ قضاوتی رویدادی 
که در حال وقوع است را ثبت کند. این که 
در سـینمای مسـتند، فیلمسـاز می توانـد 
مشـاهده گری صـرف باشـد یـا برعکـس در 
امـر واقـع دخالـت کنـد و دربـاره درسـتی یـا 
در  نمایـد،  قضـاوت  موضـوع،  نادرسـتی 
هـر دو حالـت، امـری قابـل قبـول اسـت. بـه 
عبارتـی نمی توانیم شـیوه فیلم سـازی »ورنر 
هرتسـوک« را بـه دلیـل دخالت در امـر واقع و 
اعماِل زاویه دیِد شخِص کارگردان رد کنیم 
و از سـویی نیـز نمی توانیـم آثـاری همچـون 
»لویاتـان« اثـر »لوسـین کسـتینگ« یـا نمونه 
ایرانی »من می خواهم شـاه بشـم« سـاخته 
و  بی طرفانـه  دلیـل  بـه  را  گنجـی  مهـدی 
مشـاهده-گر بودن، از قلم بیندازیم. گرچه 
در بطن این آثار نیز دوربین به دلیل همین 
حضوِر لجبازانه اش، خود نوعی زاویه دید و 
اعمـاِل نظر اسـت.  فیلـم »ده، چهار و نیم، 
سـه و نیـم« مسـتندی اسـت روایـت محور، 
درباره ماجرای اهدای »کلیه«ی یک طلبه 

در مستند »ده، 
چهار و نیم، سه 

و نیم« دوربین 
حضوری مشاهده 

گر، حی و حاضر، 
زیرک و بی طرف 

دارد.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۸

جوان به کودکی که به دلیل انواع مشکالت 
به دلیل نارسایی کلیه و دیالیز، نیاز مبرم به 

پیوند دارد. 
آنچـه کـه پیداسـت، رویداد اصلـِی این 
مستند، بازسازی نیست و دوربین در این 
فیلـم در زمـاِن زنـده ی واقعـه حضـور دارد. 
بی شـک تأثیرگـذاری در بحـث بازنمایـِی 
بیشـتری  نمـود  حالـت،  ایـن  در  واقـع  امـر 
کـه  لحظاتـی  تمامـی  در  دوربیـن  دارد. 
رویداد به صورت واقعی در حال پیشرفت 
است، پابه رپای افرادی که رویداد را پیش 
می برند، حضور دارد و جالب این که بدون 
دست برد یا بازسازِی وقایع، حتی لحظاِت 
جزئـی، تنهـا بـه عنـوان یـک مشـاهده گر بـه 
از  صدایـی  هیـچ  می پـردازد.  واقعـه  ثبـت 
پشـت دوربیـن به عنـواِن عنصـری بیرونی، 
روبـه روِی  آدم هـای  نمی شـود.  شـنیده 
دوربین در بیشتِر مواقع حتی زمانی که تنها 
با آن مواجه می شـوند نیز به عدسـی چشـم 
نمی دوزند و همه اینها جنبه مشاهده گری 
مسـتند را دو چنـدان می کنـد. در یکـی از 
صحنه هـای درخشـان ایـن مسـتند، قبـل 
از انجـاِم عمـِل اهـدای عضـو، اهداکننـده 
توسـط یکـی از عوامـل بیمارسـتان مؤاخذه 
مـی شـود کـه نّیت اهـدای عضو بـا موضوع 

دارد.  منافـات  تبلیـغ،  و  تصویربـرداری 
بحثی بین آن دو شکل می گیرد و هر کدام 
استدالل خود را دارند اما در نهایت آن مرد از 
دوربین می خواهد که تصویربرداری نکند، 
به دوربین یا عوامل پشِت آن نگاه می کند 
اما دوربین، لجبازانه می نگرد و البته هیچ 
حرفی یا اعتراضی نمی کند. عدِم دخالت 
کـه آن را از  دوربیـن در ماجـرا، حتـی زمانـی 
مهم تریـن قابلیتـش یعنـی تصویربـرداری، 
منع می-کنند؛ در این مستند قابل ستایش 
است. از منظری دیگر نیز این صحنه، قابل 
بررسی است. فیلم ساز با عدم حذف این 
رویداِد اعتراضی و استفاده از آن در مرحله 
تدویـن، دسـت بـه نقـِد خـود در درون اثـر 
می زند. دوربین حضور دارد تا رویداد واقعی 
کنـد و موضـوع نیـز  را در حیـِن وقـوع، ثبـت 
در دو حالـت، حساسـیت برانگیز اسـت، 
یکـی حضـور یـک طلبـه جـوان بـه عنـوان 
اهدا کننده ی عضو و دیگری خوِد موضوِع 
اهدای عضو. حساسیت، به دلیل حضوِر 
روحانـی  کـه  منظـر  ایـن  از  جـوان،  طلبـه 
بودنش، سویه ی زهد و تقوا  و بی ریایی را در 
کاراکتر او برجسته می کند و از طرفی حاال او 
برای انجام عملی که مفهوم ایثار دارد؛ باید 
این کار نیکو را جلوی دوربین نشان دهد، 
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امری متناقض است. 
دوربین یقینا سویه ای ریاکارانه به رویداد 
می دهـد و تصمیـم طلبـه ی جـوان در اوج 
ایثار و از خود گذشتگی قرار دارد. بنابراین 
گاهـی از این امر متناقض،  مستندسـاز بـا آ
همچنـان در تدویـن، بـر عـدم حـذف ایـن 
صحنـه ی چالشـی اصـرار می کنـد و البتـه 
بـه نظـر، همیـن اقـدام نقطـه اتـکای فیلـم و 
بـرای  فیلمیـک  قابلیت هـای  از  اسـتفاده 
رویـدادی اسـت که شـکل غلـط روایـت آن 
می تواند بسـیار به محصول نهایی آسـیب 
برسـاند. ایـن صحنه در فیلـم و حضور مرد 
معتـرض حتـی اگـر فرمایشـی و سـاختگی 
نیـز باشـد، همچنـان کارکـرد بی نظیـری در 
محتـوای مسـتند دارد کـه البتـه بـا توجـه به 
زاویـه دیـد دوربین، حاالت و میمیِک افراد 
حاضـر در صحنـه، واقع گرایـی اثـر بـر واقـع 
نمایی اش می چربد. آنچه درباره دوربین در 
»ده، چهار و نیم، سـه و نیم« گفتیم، بیش 
کـه مربـوط بـه ویژگی هـای تکنیـکال  از آن 
تصویربـرداری باشـد، معطوف بـر زاویه دید 
آن اسـت. بـه عبارتـی منظـور از دوربیـن در 
ایـن تحلیـل، کارگـردان و یـا مؤلـف اسـت. 
دوربیـن بـه اتاق عمل مـی رود، برش بـدن را 
می بیند، »کلیه« ی بیرون آمده از بدن اهدا 

کـودک  کننـده را دنبـال می کنـد و تـا بـدن 
پیـش مـی رود. دوربیـن بـه خـارج از بافـت 
فیلم سرک نمی کشد و جز در چند صحنه 
که شکل مصاحبه با کاراکتِر محوری فیلم 
یعنـی طلبـه جـوان در کنـار رودخانـه و دریـا 
را دارد، در باقـی لحظـات در حیطـه رویداد 
اصلی اش یعنی خوِد اهدای عضو و عمل 
جراحـی می مانـد. بـه عبارتـی دوربیـن بـه 
حاشـیه هایی از قبیـل مـوارد مشـابه و درد و 
رنـج باقـی افـرادی که از نارسـایی کلیه رنج 
می برند، نمی پردازد. مگر نه اینکه در حول و 
حوش مکان هایی که دوربین حضور دارد، 
آدم هایی دیگر با رنج »کلیه« حضور دارند؟ 
با این حال، مستند از رویداد اصلی پا فراتر 
نمی گـذارد و سـعی می کنـد در چهارچوب 
مجـاز باقـی بمانـد. ایـن اتفاقـی تأثیرگـذار 
در ایـن مسـتند اسـت و جالب تـر از ایـن، 
اگـر موضـوع را سـطحی انگارانه م دیدیم، به 
فرض می توانستیم انتظار داشته باشیم که 
این مستند حداقل به طرف ارائه آمار و ارقام 
از مشکالت بیماران کلیوی برود، به طرف 
بـازار خریـد و فـروش »کلیـه« سـرک بکشـد، 
امـا همیـن عدم پرداخت به حاشـیه هایی 
بـه دلیـل وجـود  البتـه  کـه  ایـن دسـت،  از 
نداشـتن، شـاید به چشـم مخاطب نیاید، 
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قدرت تأثیرگذاری مسـتندی کاماًل زنـده را 
چند برابر می کند. 

نیـم، سـه و  و  ایـن حـال »ده، چهـار  بـا 
نیـم« نقـِد فرهنـِگ اهدای عضـو در جامعه 
نیز هسـت. این گونه نیسـت که بگوییم از 
آن جهت که مستندسـاز فقط رویدادی از 
چنـد روز زندگـی یـک اهداکننـده عضـو را 
دنبـال کـرده و کاری بـه هیـچ رویـداد فرعی 
وضعیـِت  از  توضیحـی  هیـچ  و  نداشـته 
اوضـاع بـه فـرض خریـد و فـروش »کلیـه« در 
کشور نداده، بنابراین سویه انتقادی ندارد. 
بـه صحنـه ای کـه در آن پـدِر طلبـه جـوان از 
پسـرش و ماجـرای اهـدای عضـو می گویـد 
بیشـتر دقـت کنیـم. در ایـن صحنـه، پـدر و 
عـدم رضایـت قلبـی او از عمـل پسـرش را 
شاهدیم. فیلم سـاز با پررنگ کردِن حالت 
احساسی این صحنه و گنجاندِن بخشی 
کـه وجـه ترحـم و نگرانـی دارد،  از کالم پـدر 
مـا را گمـراه می کند. انگار پدر حـق دارد که 
نگران پسـر عزیزش باشـد که به زودی برای 
اهدای عضو به اتاق عمل می رود اما فراتر از 
این، کالم پدر همان سویه انتقادِی زیرکانه 
کـه در نمونـه ای کوچـک،  کارگـردان اسـت 
نوع برخورد اهدای عضو در جامعه را نشان 
می دهـد. ایـن نیـز نکتـه ای دیگـر در فراینـد 



کمان
شماره دوازدهم، آبان ماه 1396

2۱

بی طرفی دوربین و انتقال معنایی دوگانه به 
واسطه مشاهده گرِی آن است. 

نکتـه بسـیار مهـم دیگـر در تحلیـل »ده، 
چهار و نیم، سه و نیم« شکِل روایت است. 
ساختار مستند با قرار دادِن یک پالن پایانی 
از رویداد در ابتدای فیلم، نظم زمانی ماجرا 
را بر هم می زند. به عبارتی فیلم با صحنه ای 
کوتـاه از بـه هـوش آمـدِن اهـدا کننده پـس از 
عمـل اهـدای کلیه آغاز می شـود و در ادامه 

شرح ماجرا به فرم عادی اش برمی گردد. 
اما کارکرد این جانمایی چیست؟ فیلم 
در بخش اعظمی از لحظاِت نقل رویداد، 
وارد فازی تعلیقی می شود. به عبارتی ترس 
و دلهره حاصل از موفقیت آمیز بودِن عمل، 
بـه فیلم سـایه می افکنـد. از سـویی نگرانی 
خانواده دو طرِف اهدا کننده و اهدا شونده، 
موضـوع پـس زدِن کلیـه، موضـوع اختـالف 
سِن دو طرِف ماجرا و مناسب نبودِن اندازه 
کلیه یک بزرگ سال برای یک کودک و موارد 
دیگـر کـه در فیلم وجود دارد، عنصر تعلیق 
را دو چنـدان می کنـد. در طوِل دیدِن ماجرا 
ایـن سـؤال همـواره ذهـن مخاطـب را درگیـر 
خواهد کرد که آیا این ماجرا، پایانی خوش و 
رضایت بخش خواهد داشـت و یا خیر؟ از 
سویی دیگر چنین فیلمی که در نهایت امر 

بـه چالش هـای فرهنگی یک موضوع اشـاره 
دارد، اساسًا آیا به تعلیق و جذابیِت داستان 
احتیـاج دارد؟ آیـا نیـاز اسـت کـه مخاطـب، 
درگیـِر چگونگـی پایـاِن یـک ماجـرا باشـد و 
آنقـدر سـرگرم تعلیـق شـود کـه خـوِد رویـداد و 
چالش فرهنگی آن به فراموشی سپرده شود.  
قاعدتًا هر جا عنصر تعلیق پررنگ تر باشد به 
همان میزان غرق شدِن مخاطب در سویه ی  
سـرگرم کننـده ی رویداد بیشـتر می شـود. اما 
در ایـن مسـتند فقـط بحـث بـر سـر سـرگرمی 
گـم شـدن در تعلیـق نیسـت.  مخاطـب و 
اینجا باید یادمان بماند که کسانی شبیه به 
کودِک بیمار، بسیارند. بنابراین فیلمسـاز در 
همـان صحنـه آغازین فیلم، عمـل جراحی 
موفقیت آمیِز اهدا کننده را نشانمان می دهد 
تـا خیالمـان را از بابـت خـوِد عمـل راحـت 
کنـد و از بـار سـرگرم کنندگی تعلیق بکاهد. 
اینجاسـت که اشـک های کودکی که مایل 
نیست به دیالیز برود بیش از پیش تأثیرگذار 

خواهند بود.
عنـوان فیلـم نیز به شـدت حسـاب شـده 
و  دارد  خـود  در  رازی  کـه  عنوانـی  اسـت. 
همزمـان سـوالی را در ذهـن مخاطـب ایجـاد 
می کند که مفهوم آن را نشانه می رود. عنوانی 

که به حساسیت عمل جراحی اشاره دارد. 

اینجا باید یادمان 
بماند که کسانی 

شبیه به کودِک 
بیمار، بسیارند. 

بنابراین فیلمساز 
در همان صحنه 

آغازین فیلم، عمل 
جراحی موفقیت 
کننده را  آمیِز اهدا 

نشانمان می دهد تا 
خیالمان را از بابت 

خوِد عمل راحت 
کند و از بار سرگرم 

کنندگی تعلیق 
بکاهد.
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